Kolegium děkana 13.11. 2012
Přítomní: V. Hladišová, V. Janeček, P. Jech, M. Jícha, A. Klimt, M. Lamperová, P.
Marek, E. Rosenzveig, P. Rejholec, M. Ryšavý, R. Silverio, O. Šejnoha, L. Šerý, I.
Trajkov, M. Vajchr
Hosté: H. Jarošová, P. Kubica, D. Tuček
Informace z vedení AMU
• Volba rektora AMU – nominovaným kandidátem je doc. Jan Hančil, děkan
DAMU.
• Rozpočet 2013 – předpokládá se, že bude zachována stejná výše, jako pro
rok 2012, ale problematickým obdobím bude rok 2014, kde je předpoklad
snížení až od 20%.
Informace proděkana M. Vajchra
• promoce - 4.12. 2012
• Termín pro odevzdání přihlášek do Bc. Studia – nutno dodržet termín do
22.11. 2012!
Informace ředitele Studia FAMU
• Řešení úrazů studentů během natáčení – pan Wintr vypracuje směrnici,
jak postupovat při úrazu, který se stane v průběhu natáčení studentských
cvičení.
• Vnitřní grant – dne 16.11. 2012 je deadline pro podání k 37. Kolu. a dne
22.11. 2012 bude slyšení.
• Úpravy Bílé knihy a návaznost na technologický předpis – je nutné, aby
katedry dodaly své požadavky na doplnění BK řediteli Studia.
• Up grade Studia FAMU na multiplatformní HD – práce probíhají
• "Praho, má lásko" – bude dne 19.11. 2012
Diskuse o spolupráci s ČT
• P. Kubica a D. Tuček informovali kolegium o nových možnostech
spolupráce ČT a FAMU. Diskuze byla široká a rozebírala se spolupráce s ČT
na více úrovních. Výhledově ČT plánuje, že by mohl vzniknout webový
portál, který by byl určen vysokým školám uměleckého zaměření. Na
tomto portálu by studenti měli možnost zveřejnit a prezentovat svá díla,
náměty apod.
Informace proděkana P. Marka
• SGS - Přihlášky se podávají prostřednictvím S. Demartini na rektorát, a to
nejpozději do 31.1.2013.
• OPPA – výzva č. 6 viz příloha č. 1 tohoto zápisu. Zájemci dodají své
návrhy nejpozději do pátku 16.11. 2012 S. Demartini a v kopii tajemnici.
• DKR - s Výnosem rektora č. 6/2010 (lze žádat o investiční i neinvestiční
prostředky) do 15.12. zaslat proděkanovi a S. Demartini.
Informace paní tajemnice
• Harmonogram závazných termínů pro vyúčtování v prosinci 2012 a lednu
2013 – sekretářky obdržely, dodržovat termíny
• Do 16.11. 2012 nahlásit nákup na katedry

•
•

Vyhlášení další výzvy OPPA č. 6 – Do 28.11. 2012 poslat Z. Urbanové
O všech grantových žádostech musí všechny katedry informovat tajemnici
a S. Demartini

Různé
• Mikulášská - bude dne 7.12. 2012
• FAMUFest 2012 se koná 15. – 17.11. 2012 na Nové scéně.
• FAMUfest 2013 – koncepce budou projednány na příštím kolegiu
• Bude svolána Technologická komise.
Příští kolegium bude v úterý 11.12. 2012 v 9:30.

Zapsala: V. Hladišová
Četl: P. Jech

